
                                                            

Voetbal Academie Ton Jenner                            

Techniek, Ontwikkeling en Plezier                                                 
 

Welkom bij één van de oudste voetbalscholen van ons land: de Voetbal Academie van  

Ton Jenner. Dankzij de bijzondere aanpak is de Voetbal Academie al jaren een begrip in  

de voetbalwereld. De visie van de academie is om jeugdspelers kwalitatief beter te maken en 

het zelfvertrouwen te laten groeien. Maar altijd met het plezier voor voetbal voorop. Een 

bevlogen en betrokken organisatie die kinderen alle ruimte biedt om het spel goed te leren.  

 

Jeugdtrainingen 

Om jonge voetballers beter te leren voetballen maakt de Voetbal Academie gebruik van de 

trainingsmethode van voetballegende Wiel Coerver. Volgens deze methode begint voetbal 

bij de basis: spelers leren om de bal zo volledig mogelijk te beheersen, aangevuld met een 

goede techniek. Ook leren ze om zo goed mogelijk te lopen en te bewegen. Kinderen 

hebben hiervan de rest van hun leven profijt. 

 

De academie heeft scholen op het terrein 

van FC Zoetermeer en van Haaglandia/Sir 

Winston in Rijswijk. Hier kunnen 

jeugdspelers uit het hele land deelnemen 

aan techniek- en looptrainingen. 

Daarnaast verzorgt de academie 

jeugdtrainingen van UVS in Leiden en sv 

Wateringse Veld in Den Haag.  

 

Bij de Voetbal Academie is iedereen 

welkom. Kinderen voelen zich er meteen 

thuis. Door de trainingsmethode en de 

persoonlijke aandacht van de trainers 

neemt niet alleen de balvaardigheid van 

spelers toe, maar ook het zelfvertrouwen. 

Volgens Ton Jenner is dat enorm 

belangrijk: “Meer zelfvertrouwen zorgt dat 

kinderen meer plezier in voetbal hebben. 

Dat is mijn grootste drijfveer.”  

 
 

Ton Jenner in actie bij Haaglandia/Sir Winston

Maatschappelijk betrokken 

De drijfveer dat alle kinderen meer plezier beleven aan voetbal is goed terug te zien in de 

maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie. De Voetbal Academie zet zich 

veelvuldig in voor kinderen met een „rugzak‟. Ton Jenner is gespecialiseerd in het trainen 

van kinderen met gedragsstoornissen. Om te voorkomen dat bijvoorbeeld kinderen met 

ADHD buiten de boot vallen bij voetbal, stond hij aan de lat van diverse projecten. Onder 



                                                            

meer in samenwerking met Foppe de Haan. Naast de trainingen voor kinderen met een 

gedragsstoornis werkt de academie mee aan het project Sportimpuls. Doel van dit landelijke 

project is dat meer kinderen gaan sporten. Niet alleen omdat bewegen goed is voor 

iedereen, maar ook vanuit de gedachte dat de leefbaarheid in bepaalde wijken toeneemt als 

meer kinderen actief aan een sport deelnemen.  

Tot slot zet de Voetbal Academie zich extra in voor kansarme kinderen. Op basisscholen met 

een bovengemiddeld aantal kinderen met ontwikkelachterstanden – bijvoorbeeld omdat 

Nederlands niet de moedertaal is – geeft de academie speciale voetballessen.  

 

Samenwerking met profclubs 

De resultaten van de Voetbal Academie vallen op in de voetbalwereld. Veel profclubs werken 

dan ook graag samen met de academie. De afgelopen jaren is veel jeugdig talent 

doorgestroomd naar een club als Sparta, ADO, FC Utrecht of Feyenoord. Niet gek dat veel 

kinderen graag bij de academie een training volgen.  

Dat geldt ook voor volwassenen. De academie leidt niet alleen jeugdspelers op, maar ook 

trainers. En wat hebben profvoetballers Ryan Babel, Luc Castaignos en Julian Jenner met 

elkaar gemeen? Samen met vele andere profvoetballers maken ze gebruik van extra 

techniektrainingen van de Voetbal Academie. Uitgeleerd ben je nooit, zelfs niet als prof. 

 

Kinderfeestjes en clinics 

Op een sportieve manier een verjaardag 

vieren? Dan is een kinderfeestje van de 

Voetbal Academie een aanrader. In 

anderhalf uur gaat alles uit de kast: van 

ballen en pionnen tot loopladders en 

hoedjes. Op het programma staan zowel 

techniekoefeningen als spelletjes. 

Uiteraard ontbreken ook drankjes, zakjes 

chips en medailles niet. Voor alle 

materialen wordt gezorgd. Kinderfeestjes 

kunnen ook op uw locatie plaatsvinden. 

Geen kinderfeestje, maar wel een clinic op 

uw terrein? Dat is zeker mogelijk. Kijk 

hieronder voor de contactinformatie. 

  

 

Meer informatie 

Meer weten over de jeugdtrainingen, trainersopleidingen, kinderfeestjes of clinics van de 

Voetbal Academie? Kijk dan op www.voetbalacademie.nl. Of neem vrijblijvend contact op via 

info@voetbalacademie.nl of telefoonnummer 06-42204928. 

 

Tot ziens bij de Voetbal Academie Ton Jenner. Een voetbalschool waar 

Techniek, Ontwikkeling en Plezier centraal staan. Over TOP gesproken!  


